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Beestachtig goed 

Contargo ondersteunt regionale hulpprojecten 

Donderdag, 21 december 2017  

Duurzaamheid en sociaal engagement zijn stevig verankerd in de 

bedrijfsfilosofie van Contargo. De medewerkers van Contargo 

ondersteunen diverse regionale hulpprojecten om mensen te 

laten deelnemen aan de maatschappij, gelijke kansen en een 

menswaardig bestaan te bieden. Zo zijn er onlangs 110 

speelgoedhondjes gekocht van Hulphond Nederland. 

Op initiatief van een collega in Zwijndrecht kocht Contargo Waterway 

Logistics voor iedere medewerker in Nederland en België een 

speelgoedhondje voor het goede doel. Met de opbrengst koopt en 

traint Hulphond Nederland hulphonden voor mensen met een fysieke 

of geestelijke beperking. Op die manier haalt de organisatie mensen uit 

hun isolement.   

In Duitsland wordt ieder jaar een collecte gehouden onder de 

medewerkers van Contargo Rhein-Neckar. Dit jaar is meer dan 700 

euro ingezameld. De directie heeft hier 800 euro bovenop gelegd. Het 

totale bedrag van 1500 euro wordt geschonken aan de Vereniging 

Kinderhospitaal Sterntaler in Dudenhofen, die kinderen met een 

ongeneeslijke ziekte en hun ouders verzorgt en begeleidt. 

Contargo Neuss ondersteunt een soortgelijk project. Het bedrijf 

doneert aan Schmetterling Neuss e.V. Deze organisatie begeleidt de 

families van overleden, ongeneeslijk zieke of zwaar gehandicapte 

kinderen. 

Contargo Wörth-Karlsruhe zet zich al jaren in voor het initiatief ‘Hulp 

voor de armsten der armen’ in Karlsruhe dat per zeeschip containers 

met hulpgoederen (brillen, prothesen, rolstoelen enz.) naar 

ontwikkelingslanden brengt. Het bedrijf ondersteunde dit jaar vier 
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leveringen (twee naar Sri Lanka, één naar Peru en één naar Nepal) 

met huurcontainers, prijsgunstige koopcontainers of gratis transporten.  

 

Over Contargo 

Met een jaarlijks transportvolume van 2,3 miljoen TEU behoort 
Contargo tot de grote logistieke containernetwerken in Europa. 
Contargo integreert het containervervoer tussen de westelijke 
zeehavens, de Duitse Noordzeehavens en het Europese achterland. 
De onderneming heeft in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Tsjechië 
25 containerterminals. Op nog eens zeven locaties in Duitsland, 
Nederland en België is Contargo met een kantoor vertegenwoordigd. 
Bovendien exploiteert de onderneming eigen scheeps- en spoorlijnen. 
De 903 medewerkers realiseerden in 2016 een jaaromzet van 415 
miljoen euro.  
  
Contactpersoon bij Contargo: Heinrich Kerstgens, Contargo GmbH 
& Co. KG, Rheinkaistraße 2, D - 68159 Mannheim, tel.: +49 621 59007 
184, hkerstgens@contargo.net 
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